
Ольга ТОКАРЕНКО 

Тема уроку 67: Устаткування підприємств готельно-

ресторанного господарства 
Мета: закріпити знання щодо устаткування закладів готельного 

господарства. 

Хід уроку 

Меблювання номерів повинно вирішувати основне завдання: створити 

максимум зручностей при мінімальній площі. Воно залежить від площі номера 

та комфортності готелю. Житлова площа однокімнатного одномісного номера 

складає 9-12 м2, однокімнатного двомісного 12-25 кв. м залежно від категорії 

готелю. 

Функціональний комфорт, в основному, забезпечується оптимальним 

набором меблів і обладнання. Меблі є одним із активних компонентів у 

формуванні інтер'єрів багатьох приміщень готелів. 

Специфіка готельного господарства, багатофункціональність приміщень, 

що знаходяться в одній будівлі, обумовили диференціацію меблів за 

призначенням: побутові (для відпочинку, сну, роботи за столом, приймання їжі, 

зберігання одягу), конторські (офісні), ресторанні і спеціальні (обладнання бару, 

перукарні, місць чергових тощо). 

Зробити аналіз оснащення на прикладі номерів типу «дубль», 3-4 місних 

номерів, двокімнатних номерів, трикімнатних номерів, номері класу «люкс» та 

апартаменти, а також «комплекс» та інших. За допомогою даних параметрів 

визначити рівень комфортності даних типів номерів. 

Особливою комфортністю відрізняються номери типу «дубль», обладнані 

ліжком, комбінованим столом, стільцем, журнальним столиком, кріслом і 

підставкою для валізи, диваном-ліжком. Диван-ліжко служить додатковим 

спальним місцем і має тумбочку для постільної білизни. 

Меблювання 3-4-місних однокімнатних номерів готелів ускладнює 

функціональне зонування меблів. Для максимального розкриття внутрішнього 

простору житлової кімнати рекомендується використовувати двох'ярусні ліжка, 

особливо в молодіжних готелях. 

Двокімнатні номери складаються зі спальні і вітальні, що 

відокремлюються одна від одної перегородками, що складаються і розсуваються, 

відкритими або заскленими дверними про-різами. Раціональне меблювання 

спальні визначається острівним розміщенням ліжок, пристінної шафи; у вітальні 

розміщенням меблів для відпочинку повинні забезпечуватися зручність 

користування телевізором, а меблі для роботи можуть включати навісний 

підвіконний робочий стіл, що є одночасно підставкою для телевізора. 

 

 



Ольга ТОКАРЕНКО 

Тема уроку 68: Устаткування підприємств готельно-ресторанного 

господарства 

Мета: закріпити знання щодо устаткування закладів ресторанного 

господарства. 

Хід уроку 

Тематичне оцінювання 

Підібрати меблі для оснащення житлового приміщення готелю, 

вибір обґрунтувати в залежності від категорійності номерного фонду 

та готелю. 
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